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de neutrinos por decaimento de trício
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Novas Estratégias na Prevenção e Tratamento da 

Obesidade
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mediada pela ativação de TLR’s e por DAMPs
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 Uma abordagem de genômica funcional dometabolismo 

de lipídeos: em busca de novos alvos para controle de 

enfermidades transmitidas por insetos
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Filogenômica como ferramenta para a identificação de 

moduladores da atividade mitocondrial no sistema 

nervoso central
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Fotoacústica - modelagem computacional e montagem 
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José Ferreira de Rezende UFRJ Redes Celulares de 5a Geração: Aplicações e Inovações
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lançado
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Descoberta de novos protótipos para o tratamento da 

doença pulmonar obstrutiva crônica
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Infecções bacterianas em faixas etárias extremas da vida: 

pneumonia e bacteremia por pneumococos, 

estreptococos do Grupo B, MRSA e VRE
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de minérios lateríticos brasileiros
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Produção de combustíveis verdes na estrutura típica da 
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Caracterização de fontes de luz quântica via 

espalhamento Raman e aplicações metrológicas de 
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Alerta mundial da resistência aos antimicrobianos: 

Staphylococcus spp como reservatório destes genes em 

humanos, animais e meio ambiente dentro do conceito 

“one-health”
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Mauricio Pamplona Pires UFRJ

Dispositivos optoeletrônicos para sensoriamento no 

infravermelho

Michel Misse UFRJ

"A acumulação social da violência no Rio de Janeiro: 

novos desafios”

Michelle Regina Lemos Klautau UFRJ

Efeitos de impactos antrópicos e mudanças climáticas 

globais em esponjas marinhas

Miguel Boavista Quartin UFRJ

Possíveis soluções às presentes tensões do modelo 

cosmológico padrão
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Produção de nanocelulose aplicada aos setores de 

segurança e meio ambiente
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Substâncias Ativas em Alvos Terapêuticos Inovadores  

Relacionados a Doenças Cardiovasculares
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Estudo dos mecanismos moleculares envolvidos no 

desenvolvimento de doenças crônicas e busca por novas 
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Funções biológicas peculiares dos polissacarídeo 
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Pedro Lagerblad de Oliveira UFRJ

Avaliação do impacto da nutrição e envelhecimento na 

fisiologia e competência vetorial do mosquito Aedes 

aegypti

Pierre Mothé Esteves UFRJ

Redes Orgânicas Covalentes Baseadas em Carbenos N-

Heterocíclicos: Síntese, Fotoluminescência e Aplicações 

em Catálise

Regina Maria Cavalcanti Pilotto 

Domingues UFRJ

Moléculas bioativas do microbioma humano como fonte 

de alternativas terapêuticas

Reinaldo Luiz Bozelli UFRJ

Matéria orgânica dissolvida (MOD) regulando 

ecossistemas aquáticos continentais: funcionamento e 

processos ecossistêmicos

Rosane Silva UFRJ

Monitoramento de resistência antimicrobiana: demanda 

por solução global em sistema de saúde, ambiental, 

sanitária e de alimentos

Silvana Allodi UFRJ

Influência do exercício físico na medula espinal em 

modelo animal da doença de parkinson

Thiago da Silveira Alvares UFRJ

Avaliação do consumo da beterraba sobre a função 

endotelial e a reatividade microvascular em pessoas

vivendo com HIV/AIDS em uso de Terapia Antirretroviral 

Assistidos pelo SUS através do Programa de DST/AIDS e 

Hepatites Virais.



Vera Regina Tangari UFRJ

Análise multi escalar de campi universitários de 

categorias de espaços livres especiais e a aplicação de 

inovações tecnológicas visando seu impacto em 

dimensão urbano arquitetônica

Vivian Mary Barral Dodd 

Rumjanek UFRJ

Surdos em museus de ciência - criando um protótipo na 

baixada fluminense no museu ciência e vida em parceria 

com a UFRJ

Wanderley de Souza UFRJ

Reconstrução Tridimensional de Estruturas Biológicas 

por Microscopia de Alta Resolução: Aplicação no estudo 

de Virus e Microrganismos Eucarióticos Patogênicos
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